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Honkamajat — международная растущая ком-
пания, производящая высококачественные бре-
венчатые дома по всему миру. 98% нашей про-
дукции экспортируется в более чем 30 стран.
Наши основные принципы: хороший дизайн,

качественная работа, первоклассное
сырьё из северной сосны.

Ищем компаньонов России.

Oy Honkamajat Finland Ltd
Vestämötie 6, 90550 OULU, FINLAND

Тел. +358 8 563 1100, Факс +358 8 563 1110
honkamajat@honkamajat.fi

www.honkamajat.fi

Ознакомьтесь
с богатым

ассортиментом
наших

изделий

Раковина

Напольная раковина

W I N D O W F A C T O R Y

LASIVUORIMAA

www.lasivuorimaa.fi

Hakamäentie 17

48400 Kotka, Finland

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН

ВИНИЛ ДЛЯ ОБШИВКИ ДОМОВ
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!!!

+ãàðàíòèÿ 50 ëåò
+íå òðåáóåò ïîêðàñêè è óõîäà

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎ!

14,24 €/м2

â öåíó âêë. íåîáõîäèìûé òîâàð

ПРЕКРАСНОЕ
СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

NAANTALIN VINYYLIPOJAT OY
+358 44 523 3374

ÂÈÍÈËÎÌ ÌÎÆÍÎ

ÎÁØÈÂÀÒÜ ÄÎÌ Â ËÞÁÓÞ

ÏÎÃÎÄÓ, ÄÀÆÅ ÇÈÌÎÉ

È ÎÑÅÍÜÞ.

Äîáðî ïîæàëîâàòü

â íàø ìàãàçèí!!!

Stålarminkatu 3, Turku

www.vinyylipojat.fi

òðèììåðû, ãàçîíîêîñèëêè,
ýëåêòðîïèëû äëÿ êóñòîâ,

äðîáèòåëè âåòîê

Открыт первый
в Финляндии

экологичный магазин
малой техники

Âñå äëÿ óìåíüøåíèÿ
çàãðÿçíåíèÿ

îêðóæàþùåé ñðåäû!

Tikkutehtaantie 2, Vaajakoski
tel. +358 10 440 5140

www.greenmotors.fi

Движение без звука и

запахов-экологично!

íàâåñíûå
ìîòîðû

òîïîðû, íîæíèöû
äëÿ êóñòîâ

ýëåêòðîìîòîðû

ãàçîíîêîñèëêè
-ðîáîòû

ýëåêòðîâåëîñèïåäû

Горное оборудование
Dextec Oy — предприятие, производящее
специальное оборудование для  разборки
промышленных агрегатов, разработки горной
породы в населенной местности, в том числе
точечных взрывов.

Нашей продукцией являются  вещество,
используемое для разрушения горных пород
и бетонных сооружений, бурильная
и забойная техника.

Ò.

www.ter-mite.ru

Suomen itsenäisyyden juhla-
rahasto Sitra on itsenäinen
julkisoikeudellinen rahasto,

joka edistää yhteiskunnan hyvin-
vointia eduskunnan valvonnassa.
Sitran tehtävät on määritelty Suo-
men laissa, jonka mukaan Sitran
tehtävä on edistää Suomen va-
kaata ja tasapainoista kehitystä,
talouden määrällistä ja laadullis-
ta kasvua sekä kansainvälistä kil-
pailukykyä ja yhteistyötä.

Sitra perustettiin Suomen Pan-
kin yhteyteen vuonna 1967 Suo-
men itsenäisyyden 50-vuotisjuh-
lan kunniaksi. 

Suomen itsenäisyyden juhlara-
hasto Sitra julkaisi kesäkuussa
2010 Koneteollisuuden kasvuoh-
jelman 2008–2011 ”Näkymä Ve-
näjän koneteollisuuteen. Markki-
nakatsaus”. Sitran Koneteollisuu-
den kasvuohjelman ohjelma-
johtaja Mauri Heikintalo kirjoitti
johdannon kyseiseen katsauk-
seen. Julkaisun tausta on Venäjäl-
le tehty tutustumismatka. Osana
Koneteollisuuden kasvuohjelman
Venäjä-osiota järjestivät Sitra ja
Teknologiateollisuus ry suomalai-
sille pk-konepajayrityksille tutus-
tumismatkan Pietariin ja Mosko-
vaan. Sitran järjestämään matkaan
osallistui kolmetoista pk-yrityksen
edustajaa, sekä Sitran, Teknologia-
teollisuus ry:n ja Finpro ry:n edus-
tajat. Heikintalon mukaan mat-
kan tarkoituksena oli “päivittää
yhteistyömahdollisuuksia Venä-
jän koneteollisuuden kanssa, ver-
kottua ja etsiä uusia asiakkuuksia.
Tähtäimenä oli myös syventää
suomalaisten pk-koneteollisuus-
yritysten venäjätuntemusta ja häl-
ventää mahdollisia ennakkoluulo-
ja ja stereotypioita”. Matkaohjel-
ma oli tiukka. 

Kulutus kasvaa,
investoinnit lisääntyvät

Heikintalo toteaa koneteolli-
suuden markkinakatsauksessa,
että Venäjä on jatkuvassa muu-
toksen tilassa, jolle on teollisuu-
dessa luonteenomaista pyrkimys
kehittää maata luonnonvarojen
hyödyntämiseen perustuvasta
taloudesta kilpailukykyisen teol-
lisuuden kehittämiseen ja inno-
vaatioiden hyödyntämiseen. “Ve-
näjän kehittyvä teollisuus ja mark-
kina avaavat suomalaisille pk-yri-
tyksille kasvun mahdollisuuden:
kulutuskysyntä kasvaa, teollisuu-
den investoinnit lisääntyvät, uusia
joustavampia koneteollisuusyri-
tyksiä syntyy ja niiden kanssa on
helpompi tehdä yhteistyötä sekä

soluttautua paikallisiin toimitus ja
alihankintaketjuihin. Venäjän
markkinat eivät ole kyllästetyt,
vaan kaikki on vasta alkamassa”
(Heikinheimo 2010:3).

Sitran raportti tarjoaa moni-
puolisen aineiston yritysvierailuis-
ta, joita suomalaiset ammattilaiset
tekivät. He saivat tutustua Venä-
jällä koneteollisuuden toimialaan.
Nämä yrityskuvaukset ovat erityi-
sen tärkeitä ja antoisia, koska nii-
den avulla löytyy sekä konkreet-

valtiolliset koneteollisuusyrityk-
setkin ovat löytäneet yhteistyö-
kumppaneita ja asiakaita, mutta
silti kapasiteetti on niillä vajaakäy-
tössä. Useat suuret ja kalliit työs-
tökoneet seisovat ja vain osa on
pyörimässä. Jo neuvostoaikana
yrityksillä oli huomattavasti yli-
määräistä konekantaa. Sitä vas-
toin pietarilaistelakoilla on tilauk-
sia, eikä halua ottaa lisää. Venäjän
valtio on yksi päätilaajista, meri-
voimat, rajavartiolaitos. Suurista
yrityksistä on lohkottu pienempiä

telmät ja ehdot jne. Sitran raport-
ti kertoo havaintona, että pere-
stroikan aikojen jälkeen on suur-
yrityksiin ollut hankalampi pääs-
tä, kuri on tiukentunut, vaikka
omistus yrityksissä on muuttu-
nut valtiollisesta enemmän ja vä-
hemmän yksityiseksi. Nykyään
entiset valtiolliset suuryritykset
kuuluvat eri konserneihin. 

Pietari – Euroopan suurin
autoteollisuuden keskittymä

Suomen itsenäisyyden juhlara-
haston Sitran Koneteollisuuden
markkinakatsauksen (kesäkuu
2010) parasta antia ovat yrityskat-
saukset. Esimerkiksi AO Almaz pal-
jastuu Pietarissa sijaitsevaksi osa-
keyhtiöksi, jonka telakka on maa-
ilman johtava ilmatyynyalusten
suunnittelija ja valmistaja. Telakal-
la työskentelee yli 1000 henkeä.
Telakan uudenaikaiset tuotanto-
tilat mahdollistavat alusten raken-
tamisen halliolosuhteissa. 

Raportissa on tiiviit katsaukset
Moskovan ja Pietarin kaupunkei-
hin. Pietarista paljastuu kiehtova
yksityiskohta. Raportti kertoo, mi-
ten Pietarista on tulossa Venäjän
autoteollisuuden keskus (Venäjän
Detroit) ja Euroopan suurin auto-
teollisuuden keskittymä.

Paikalla ovat Toyota, Nissan, GM,
Hyundai, Suzuki. Myös liikenteen
määrä on kasvanut. Vielä 1980-
luvulla Leningradissa oli 40 autoa
1000 asukasta kohti, ja nykyisin
niitä on 300.

Rikkaimpien moskovalaisten
varallisuus Suomen
budjettia suurempi

Raportin mukaan Moskovan
kaupungissa asui 74 dollarimiljar-
dööriä ennen vuoden 2009 ta-
loustaantumaa, mikä oli enem-
män kuin New Yorkin 71 miljar-
dööriä. Heidän keskimääräinen
varallisuutensa oli 5,9 miljardia
dollaria, yhteensä noin 414 miljar-
dia USD. Muutaman moskovalai-
sen miljardöörin yhteenlaskettu
varallisuus on jo huomattavasti
suurempi kuin koko Suomen val-
tion budjetti, joka oli vuonna 2009
noin 49 miljardia euroa.

Katsauksessa todetaankin, että
“Venäjän uusrikkaat ovat kuului-
sia kerskakulutuksestaan ja kau-
punkiin on kehittynyt monia
muotikeskuksia ja ylellisiä ravinto-
loita heidän tarpeitaan tyydyttä-
mään” (s. 20).

Juha Molari

Venäjän markkinat eivät
ole kyllästetyt

tisia kontakteja että reaalisten esi-
merkkien avulla puhuminen häl-
ventää mahdollisia ennakkoluulo-
ja ja stereotypioita. Nämä yritys-
esittelyt on tehty ammattimaises-
ti. Venäjä-vierailusta vastasi Mau-
ri Heikintalon ohessa Esa Manni-
nen ja Markku Sjöstedt sekä Fin-
pro ry:stä Alexey Zak.

Koneteollisuuden delegaatio
sai vierailla Venäjällä konsulaatis-
sa järjestetyssä kontaktitapahtu-
massa, johon oli kutsuttu venä-
läisyritysten edustajia. Nämä toi-
met osoittivat, että Suomen elin-
keinoelämä tahtoo luoda myön-
teistä yhteistyötä Venäjän kanssa.
Koneteollisuuden raportin mu-
kaan matka jätti paljon myös mie-
tittävää. Venäjän suuret entiset

kannattavampia yksiköitä, joilla ei
ole suuren emoyhtiön velvoittei-
ta ja jotka hyödyntävät kuitenkin
entisen emoyhtiön konekantaa ja
resursseja. Yleensä ne on perus-
tettu ns. suljetuiksi osakeyhtiöik-
si, joissa omistajina ovat emoyhti-
ön avainhenkilöt.

Pienemmät yritykset ovat jo
halukkaita yhteistyöhön ja toi-
mittamaan alihankintoja myös
ulkomaalaisille yrityksille. Sitä
vastoin suuryrityksille lukumää-
rältään ja arvoltaan suhteellisen
pienet toimitukset eivät ole hou-
kuttelevia. Kiinnostusta vähentää
sekin, että toimituksiin länteen
liittyy monia lisähankaluuksia
kuten tullit, läpinäkyvyys verotta-
jalle, kielikysymykset, kumppanin
tuntemattomuus, maksunjärjes-

Строителям дач
и подрядчикам!

Ïðîäàåì ïîïóëÿðíîå  îáîðóäîâàíèå
äëÿ êàìèíîâ è òîïîê: êàìèííûå ýêðà-
íû, êîëîñíèêè è èçäåëèÿ äëÿ ïëèò.
Âñå òîâàðû ìîæíî ïîëó÷èòü íà íàøåì
ñêëàäå â Ïåòåðáóðãå.

Lars Sonckin tie 3E,
00570 Helsinki

Tel./fax +358-9-4548878
GSM +358-40-5327285,

www.buslink.fi • buslink@co.inet.fi

Èíôîðìàöèÿ:
Àëåêñàíäð Âîëêîâ +358 40 5327 285
èëè buslink@co.inet.fi

Â Ôèíëÿíäèè îæèäàåòñÿ íåáîëü-
øîå ïîâûøåíèå öåíû íà õëåá è
õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ â ïðåäå-
ëàõ 5—10%.

Äàííîå ïîâûøåíèå âåäóùèå
ñïåöèàëèñòû ôèíñêîé àññîöèàöèè
õëåáîïåêàðíûõ ïðîèçâîäñòâ ïëà-
íèðóþò â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îï-
ëàòû òðóäà íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ,
îæèäàåìûì ðîñòîì öåí íà çåðíî
è ïîâûøåíèåì òàðèôîâ íà ýëåêò-
ðîýíåðãèþ.

Òàêæå ïðîäîëæàþò ðàñòè àðåíä-
íûå ñòàâêè íà æèëüå. Âî II êâàðòà-
ëå ñòîèìîñòü àðåíäû æèëîé íåäâè-
æèìîñòè â ñòðàíå óâåëè÷èëàñü íà
1,7% îòíîñèòåëüíî II êâàðòàëà ïðî-
øëîãî ãîäà.

Àðåíäà ÷àñòíîãî æèëüÿ ïîäîðî-
æàëà íà 1,2%, ãîñóäàðñòâåííîãî —
íà 2,5%, ñîîáùàåòñÿ â îò÷åòå ôèí-
ñêîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî âåäîìñòâà.

Ãîñóäàðñòâåííûé êîíöåðí «Ïàò-
ðèà» çàêëþ÷èë çíà÷èòåëüíóþ ñäåë-
êó ñî øâåäñêîé Àðìèåé.

«Ïàòðèà» ïîñòàâèò â Øâåöèþ
113 áðîíåòðàíñïîðòåðîâ. Ñòî-
èìîñòü ñäåëêè  îïðåäåëÿåòñÿ â 250
ìëí åâðî.  Ïîñòàâêè ïðåäïîëàãàþò-
ñÿ îñóùåñòâèòü äî êîíöà 2013 ãîäà.

Koneteollisuuden Venäjä-katsaus:

Рост цен на хлеб
и жильё

Ãðîçû è óðàãàíû íàíåñëè â ýòîì
ãîäó ðåêîðäíûé óùåðá Ôèíëÿí-
äèè. Íà äàííûé ìîìåíò ñòðàõîâûå
êîìïàíèè âîçìåñòèëè óùåðá, íà-
íåñåííûé ïîñòðîéêàì ìîëíèÿìè,
íà ñóììó, âäâîå ïðåâûøàþùóþ
ïðîøëîãîäíþþ.

Òîëüêî çà èþëü ýòîãî ãîäà áûëî
ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî ãðîçîâûõ
ìîëíèé. È â òî æå âðåìÿ íå áûëî
òàêîãî ñóõîãî ëåòà çà ïîñëåäíèå
ïÿòüäåñÿò ëåò.

Ñòðàõîâûå êîìïàíèè âîçìåñòèëè
óùåðá, íàíåñåííûé ïîñòðîéêàì
âñëåäñòâèå ãðîç, íà ñóììó îêîëî 5
ìëí åâðî. Óðàãàí «Âååðà», áóøå-

Рекордный
ущерб

Новые заказы
“Патрии”

Àðåíäíûå ñòàâêè íà ÷àñòíîå æè-
ëüå â Õåëüñèíêè âûðîñëè íà 2,1% â
ñðàâíåíèè ñ I êâàðòàëîì 2009 ã., à â
îñòàëüíûõ ðåãèîíàõ — íà 0,8%.

âàâøèé â Ôèíëÿíäèè â íà÷àëå àâ-
ãóñòà îñòàâèë áåç ýëåêòðè÷åñòâà
îêîëî 30 òûñ. äîìàøíèõ õîçÿéñòâ â
ðàçíûõ ÷àñòÿõ ñòðàíû, à òàêæå èç-
çà áóðåëîìîâ áûëè çàòðóäíåíû âû-
åçäû ñî ìíîãèõ äà÷íûõ ó÷àñòêîâ.

Â ïåðâîì ïîëóãîäèè ïðîìûø-
ëåííîå ïðîèçâîäñòâî â Ôèíëÿí-
äèè âûðîñëî íà 7,8% â ãîäè÷íîì
èñ÷èñëåíèè.

Ïî äàííûì Ñòàòèñòè÷åñêîãî
Öåíòðà Ôèíëÿíäèè ïðîìûøëåí-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ âîçâðàùàþòñÿ ê
äîêðèçèñíîìó óðîâíþ ïðîèçâîä-
ñòâà. Â ïåðâîé ïîëîâèíå ãîäà ïðî-
èçâîäñòâî âûðîñëî íà 7,8%.

Îñîáåííî âûñîêèå ðåçóëüòàòû
îòìå÷åíû â ìàå è èþíå, êîãäà ðîñò
ñîñòàâèë 13,2% è 14,5% â ãîäè÷íîì

èñ÷èñëåíèè ñîîòâåòñòâåííî.
Â èþíå îñíîâíîé ðîñò ïðèø¸ëñÿ

íà ëåñíóþ ïðîìûøëåííîñòü, ãäå
îáúåìû ïðîèçâîäñòâà âûðîñëè íà
31%. Â ìåòàëëîîáðàáîòêå (çà èñ-
êëþ÷åíèåì ýëåêòðîòåõíèêè è ýëåê-
òðîíèêè) ðîñò ñîñòàâèë ïî÷òè 26%.
Â õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ñ
ó÷¸òîì êîððåêöèè ðàáî÷åãî äíÿ
ïðîèçâîäñòâî âûðîñëî íà 13%.

Â 2009 ãîäó ýêîíîìèêà Ôèíëÿí-
äèè ïåðåæèâàëà ñåðü¸çíûé ñïàä.

Восстанавлия
объемы
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